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Dievkalpojumu kārtība Kristus dzimšanas svētkos 

 Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās - 
 nelūdzot, neprasot, negaidot. 
 Skaistākās zvaigznes, lai atspīd šai naktī - 
 mirdzot, rotājot, līksmojot. 
 Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī -  
 pavadot, sagaidot, novēlot.  
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna -   
mīlot, ticot un pielūdzot...  
                                             /Inese Tora/ 

 

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs 
to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. Lai Ziemas-
svētki atver sirdi labestībai, lai Jaunais gads nes 
laimi visās varavīksnes krāsās.  
     Gaišus, mīlestības pilnus svētkus un lai Jaunajā 
gadā sokas darbi, turas veselība un netrūkst ie-
dvesmas!   
                                                  Gaigalavas pagasta  

Iedzīvotāju konsultatīva padome 

24.decembris 

  Plkst. 15.00 – Strūžānu draudzes baznīcā 

Plkst. 20.00 – Bikavas draudzes baznīcā 

25.decembris 

Plkst. 9.30 – Strūžānu draudzes baznīcā 

Plkst. 11.30 – Bikavas draudzes baznīcā 

 

 

26.decembris 

Plkst. 9.00 – Bikavas draudzes baznīcā 

Plkst.10.30 – Īdeņas kapu kapličā 

 

GODS  DIEVAM AUGSTUMOS !!! 
 

   Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Gaismas, kas īpaši 
spilgti izstarojas, kad esam gatavi ar to dalīties – apskaujot, parunājo-
ties, palīdzot, atceroties…..  
   Izgaismotās eglītes, lampiņu virtenes un krāšņie salūti ir tikai ārējs at-
spīdums, niecīgs mirdzums no tās gaismas, kas ir mūsos pašos. 
   Lai gaisma, ko izstaro mūsu dvēsele, nekad nedziest, lai tā vienmēr kvē-
lo un lai ikvienā saglabājas vēlēšanās tajā dalīties! 
  Gaiša prieka, labestības un sirdsmiera svētītus Ziemassvētkus! 
  Lai Jaunā gadā izdodas atrast to laimes avotu, kur dvēsele var veldzē-
ties un atgūt spēkus! 

Pārvaldes vadītāja V.Puste       
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     Rēzeknes novada Valsts svētkiem veltītais svinīgais pasākums noti-

ka 15. novembrī Bērzgalē. 
Bērzgales Kultūras nama skatuve tērpusies Latvijas karoga krāsās. Tam pāri – raksts, musturis, orna-

ments – Rēzeknes novada logo. Raksts, aizgūts no 19.gs. Bērzgales sievietes villaines, māmuļas villaines, kas 
transformējies par sarežģītu elektronisku ierīču montāžas pamatni – mātes plati. “Tā ir simboliska saikne starp 
senatni un mūsdienām. Un tā simboliski apzīmē, ka laiks ir nepārtraukts, ka tie sapņi, ko mūsu senči sapņojuši 
senatnē, ir īstenojušies un šodien ir realitāte – sapnis par valsti, sapnis par neatkarību, par pašnoteikšanos 
šobrīd ir realitāte,” tā savu svētku uzrunu sāk Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Viņš 
atgādina, ka patriotisms nav mistisks politisks jēdziens, tas ir sava veida dvēseles stāvoklis – kad tu mīli savu 
Tēvzemi un tava rīcība ir veltīta labklājība, un tas ir bez nosacījumiem – tas vienkārši notiek. 

Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – šogad tika pasniegts 40 Rēzeknes novada 
iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monē-
tu”, Nominācijā “Kultūra” saņēma  arī Marija Vabale, Gaigalavas pagasta bibliotēkas vadītāja. 

    Marija Vabale dzimusi un augusi Gaigalavas pagastā, bei-
gusi Gaigalavas vidusskolu un  iestājusies Latvijas lauksaim-
niecības akadēmijā.  Pēc studiju beigšanas strādājusi  Bērz-
galē un Ozolmuižā par grāmatvedi. Pārmaiņu laikos kopā ar 
vīru Voldemāru un trim bērniem atgriezusies Gaigalavā, kur 
iekopta neliela piemājas saimniecība un pašu spēkiem uzcel-
ta māja. 1995.gadā Marija Vabale uzsākusi darbu Gaigalavas 
bibliotēkā kā Gaigalavas pagasta bibliotēkas vadītāja un šo 
darbu veic jau 25 gadus. Gadu gaitā bibliotēka ir kļuvusi par 
nozīmīgu pagasta kultūras dzīves sastāvdaļu. Bibliotēkā ska-
tāmas literatūras izstādes par dažādiem tematiem, notiek 
jaunāko grāmatu apskati, literārie lasījumi, pasaku rīti, e-
prasmju popularizēšana. Ikviens apmeklētājs tiek laipni gai-
dīts, uzklausīts, apkalpots. Marija iepazinusi  iedzīvotājus, 
viņu intereses, vēlmes un prot katram piedāvāt piemērotāko 
un noderīgāko literatūru. Ja vajadzīgā literatūra nav bibliotē-
kas krājumā tad meklē iespējas  to atrast citās novada bibli-
otēkās vai Rēzeknes centrālajā bibliotēkā. Lasītājiem ar re-
dzes problēmām no Rēzeknes centrālās bibliotēkas vasarās 
tiek atvests palīglīdzeklis burtu palielināšanai- telelupa, ko 
izmanto lasīšanai uz vietas bibliotēkā. Bibliotēkā  var rast at-
bildes uz daudziem lauku cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, 
tiek sniegta palīdzība datora un interneta lietošanā, e-
pakalpojumu apguvē. Bieži vien iedzīvotāji bibliotēkā ienāk 
vienkārši parunāties, uz savu problēmu paskatīties no cita 
skatupunkta, saņemt nomierinošu vārdu. Gandarījumu darbā 
Marijai dod tas, ka apmeklētājam sniegta nepieciešamā infor-
mācija, rasts risinājums problēmai, uzlabots garastāvoklis. 
Sarunas rosināja ieceri apkopot iedzīvotāju atmiņas, pierakstīt 
tās, lai jaunajai paaudzei būtu priekšstats par dzīvi pagājušajā 

gadsimtā. Atmiņu stāstījumi lasāmi pagasta ziņu izdevumā. 
   Īpaša vērība tiek veltīta jaunās paaudzes ievadīšanai grāmatu pasaulē. Bibliotekāre ir biežs viesis pirmssko-
las izglītības iestādē un skolā, šo iestāžu audzēkņi kolektīvi un individuāli apmeklē bibliotēku. Bibliotēkā ir atro-
damas ne tikai jaunas un aizraujošas grāmatas, bet pieejamas arī puzles, galda spēles, krāsojamās lapas, zī-
mēšanas piederumi. Kopš 2002.gada bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties 
LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, kas arī tiek veiksmīgi īstenota.  
Bibliotēkas vadītājas amatā Marija sevi pierādījusi kā profesionālu, atbildīgu, radošu speciālisti, kas vienlaikus 
ir arī  komunikabla, sirsnīga, atsaucīga un vienkārša saskarē ar ikvienu apmeklētāju. 
   Nepārtraukti bibliotekāre apgūst  darbam nepieciešamās zināšanas, regulāri apmeklē mācības, kursus, semi-
nārus, pieredzes apmaiņas braucienus. 
   Brīvajā laikā Marija darbojas pagasta interešu klubiņā “Rokdarbiņš”, kurā radītie dekori priecē kultūras nama 
un bibliotēkas apmeklētājus. 

www.rezeknesnovads.lv 
Foto: Irina Antonova  

Lepojamies 

   Svinot Latvijas Proklamēšanas 101. gadadienu, 18. novembrī Gaigalavas Kultūras namā notika svinīgs pa-
sākums, kurā tika godināti Gaigalavas pagasta iedzīvotāji. 
   lze Vugule – par ilggadēju, aktīvu un  radošu darbību Gaigalavas kultūras nama senioru amatierteātrī 
„Optimisti”, nozīmīgo ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā Gaigalavas pagastā: ”Gaigalavas pagasta 
kultūras nama amatierteātra „Optimisti” režisore Ilze Vugule ir senioru  kolektīva „dvēsele un radošā dzirksts.” 
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Ilzei piemīt spēja saliedēt kolektīvu, virzīt tā darbību, ar sa-
vu enerģiju un pozitīvo attieksmi pret darbu un dzīvi, aizraut 
sev līdzi pārējos. Viņa ir izpalīdzīga, iejūtīga, taisnīga, ar 
augstu atbildības sajūtu. „Optimisti” Ilzes vadībā iestudējuši 
kvalitatīvas izrādes un viesojušies daudzos Latvijas nova-
dos,  kā arī Lietuvā -  Kupišķos un Skapišķos, senioru teāt-
ru festivālu ietvaros. Režisorei piemīt talants iestudēt spēcī-
gas izrādes, piemēram, „Augstākais bauslis”, „Ar būdu uz 
baznīcu” , u.c.,  kuras iestudē profesionālie teātri. Katram 
teātra dalībniekam Ilze atrod īsto lomu, un, ja nav scenāri-
jā, pati papildina lugas sižetu.  Viņa ir uzrakstījusi arī vairā-
kas savas lugas, kuras iestudēja „Optimisti”.  Ilze ir darboju-
sies arī folkloras ansamblī „Gaigalas” un dzejas teātrī 
„Apīnis”. Ilze  vienmēr savu darbu padara pēc labākās 
sirdsapziņas, pasaka spēcinošus vārdus ikkatram un pie-
dāvā savu palīdzību.  
   Ilze ir zinoša un vieda sieva, latviskās dzīvesziņas prakti-
zētāja. Viņas mājās  „Liepusalās” vienmēr tiek laipni uz-
ņemti viesi, bieži vien kultūras pasākumu ietvaros. Ļoti no-
zīmīga ir viņas palīdzība pasākumu organizēšanā. Mēs 
nevaram iedomāties kultūras namā viesu viesmīlīgo uz-
ņemšanu bez „Liepusalu” veselības dzēriena, kura sastāvā 
likti ārstniecības augi, dažādām uzkodām, ko vienmēr ar 
izdomu sagatavo Ilze kopā ar „Optimistiem”. Ilze Vugule ir 
ieguldījusi nozīmīgu darbu Gaigalavas pagasta kultūras 
dzīves attīstībā.” 
    
Marikai Skābardei - par aktīvu un radošu darbību Gai-
galavas pagasta jauniešu aktivitāšu organizēšanā, dalību projektu realizēšanā: “Marika Skābarde Gai-
galavas pagastā savu darbību uzsāka kā Jauniešu centra „Enjoy” vadītāja. Tagad strādā kā ESF projekta 
„Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” Rēzeknes novada pašvaldības koordinatore Gaigalavas, Dricānu, Nagļu, 

Rikavas un Strūžānu pagastos. Marika koordinē 
un kārto formalitātes, lai pagasta ļaudis spētu 
izglītoties, sportot un citādi aktīvi līdzdarboties 
visā projekta pasākumā.  
   Gaigalavas KN un pagasta sabiedriskajā dzī-
vē Marika Skābarde darbojas jau vairākus ga-
dus.  Kultūras namā  viņa veica noformēšanas 
darbus,  darot to  ar izdomu un aizrautību. Jaun-
iešu centra “Enjoy” vadīšanas laikā viņa ir reali-
zējusi vairākus jauniešiem aktuālus projektus, 
piemēram: "Nāc un baudi dzīvi!" (iegādātas ģitā-
ras, cepeškrāsns un trauki ēdienu pagatavoša-
nai), "Maijā dzimis sniegavīrs" (iegādātas šlūte-
nes slidotavas sagatavošanai, slidas). 
    Kopā ar jauniešiem apmeklējusi neskaitāmus 
pasākumus ārpus pagasta un novada robežām. 
Ziemas periodā sportiskās aktivitātes Gaigala-
vas pagasta centrā norisinās, pateicoties Mari-
kas neatlaidībai. Projekta  ietvaros  velo pasāku-
mā  „Uzlabo savu sirdi” Vērēmu pagasta Sar-
kaņkalnā visvairāk dalībnieku bija saorganizēju-
si tieši Marika no Gaigalavas pagasta. 
    Kopā ar jauniešiem, Marika darbojusies Lab-
darības akcijās Rēzeknes novada vientuļajiem 
senioriem Ziemassvētkos un Lieldienās, sarūpē-
jot dāvaniņas un apsveikumu priekšnesumus,  
izvadājot tos pa mājām un arī apciemojot vientu-

ļos pensionārus pansionātos. “Labo darbu nedēļā” -  palīdzot Gaigalavas pagasta vientuļajiem pensionāriem 
mājas darbos – grābt lapas, sakopt apkārtni u.c. Labdarības akcijā "Ķepa uz sirds" vāca ziedojumus un nogā-
dāja dzīvnieku patversmei.  
    Marika ir trīs bērnu māmiņa, ir Gaigalavas pamatskolas Vecāku padomes locekle un piedalās skolas sa-
biedriskā tēla veidošanā.” 
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   Babru ģimenei - par aktīvu un radošu darbību 
lauku sētā   un ģimenes vērtību  popularizēšanu  
Gaigalavas pagastā. 
   Sanita un Mārtiņš Babri  audzina divus dēlus – 
Aivi un Nauri. Sanita ir apguvusi ārsta palīga profesi-
ju, strādā par ārsta palīgu Neatliekamās medicīnas 
palīdzības dienestā. Mārtiņš strādā ūdens tūrisma 
attīstības centrā „Bāka” un nodarbojas ar lauksaim-
niecību. Kopā aktīvi darbojas, strādā un dzīvo vec-
mammas mājās, apsaimnieko zemi un labiekārto sev 
apkārt esošo vidi.  Sanita ir Gaigalavas pagasta Ie-
dzīvotāju konsultatīvās padomes locekle un darbojas 
arī KN amatierteātrī „Apīnis”.  
   Babru ģimene ir viena no četrām Gaigalavas pa-
gasta ģimenēm, kurām Nacionālās apvienības "Visu 
Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK" Eiroparlamenta deputātu kandidāti dāvināja 
Rēzeknes - Aglonas diacēzes bīskapa Jāņa Buļa Rē-
zeknes katedrālē iesvētītu Latvijas sarkanbaltsarkano 
karogu par to, ka viņi dzīvo un strādā savā dzimtajā 
pagastā, atjauno vecās lauku mājas un neplāno pa-
mest Latviju. 

   Babru ģimene vasarā pieteicās un startēja Rēzeknes novada svētku ietvaros organizētajā pasākumā Jauno 
ģimeņu festivālā “Būt kopā!” un  jauno ģimeņu konkursā ieguva pirmo vietu un “Radošākās ģimenes” novērtē-
jumu. Pēc dalības šajā konkursā Babru ģimeni uzrunāja Rēzeknes novada vadība piedāvājot pārstāvēt Rēzek-
nes novadu Postavu rajonā Baltkrievijā jauno ģimeņu konkursā “Lauku meistari”, kurā tradicionāli piedalās arī 
Rēzeknes novada ģimenes. Arī šajā konkursā Babru ģimene startēja ļoti veiksmīgi.  

 
  

 
            Nāc, nākdama Mārtiņdiena,                                                                                                                                   
            Visi bērni tevi gaida.                                                                                                                        
            Visi bērni tevi gaida,                                                                                                                                     
            Pulciņā sanākuši. /latv.t.dz./ 
                                                                                                                                            
   Mārtiņdienas tradīcijām ir sen-
sena vēsture. Tas ir brīdis, kad 
pabeigti visi rudens darbi, jo šī 
diena iezīmē rudens izskaņu - 
laiku, kad vārti uz ziemu jau va-
ļā. Līksmībā un pārpilnībā norit 
Mārtiņu svinības, kur netrūkst ne 
jautru dziesmu, ne deju un rota-
ļu. Tautas tradīciju garā arī mēs 
Gaigalavas PII audzēkņi un dar-
binieki  atzīmējām šos svētkus.  
Bērni dziedāja dziesmas, dejoja 
un gāja rotaļās. Bija arī bērnu 
maskotais gājiens pa visām  
bērnudārza ēkas telpām, grabi-
not un skandinot pašgatavotos 
mūzikas instrumentus, tādā veidā viscaur ienesot nā-
kamajam gadam svētību.   Bērni šim pasākumam  
mācījās  tautas dziesmas, ticējumus, apguva  rotaļas 
un dejas.  Grupas "Pūcītes" bērni iejutās paši ķekat-
nieku lomās un sagādāja pārsteigumu mazajiem  
“Taurenīšu” grupiņas bērniem. Grupas “Pūcītes” bērni 
šim gadījumam rotaļnodarbībās bija izcepuši garšīgu 
baltmaizīti, un ar kuru svētku noslēgumā visi arī mielo-
jāmies! Mārtiņi tika svinēti jautri un priecīgi. 
                                              “Skaista mana tēvu zeme 
                                                  Par visām zemītēm." 
     Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti 

nāk no ģimenes. Pirmsskolā mēs stiprinām un cenša-
mies audzināt katrā bērnā tādas vērtības un ieradu-
mus kā cieņu pret savu valsti, godpilni izturēties pret 
valsts simboliem, būt godīgiem, atbildīgiem, savaldī-
giem... 
     Sagaidot svētkus, bērni izzināja Latvijas valsts vēs-
turi, noskatoties un pārrunājot animācijas filmiņu 

"Karoga stāsts". 
   Svinīgi šo dienu atzīmējām mūsu pirmsskolas iestā-
dē Gaigalavā. Bērniem paliks atmiņā kopīgi dziedātā 
himna, svecīšu iedegšana,  skandētas tautas dzies-
mas un izteiktie vēlējumi Latvijai. Svinīgajā pasākumā 
mēs atkal sanācām kopā, lai vēlreiz novēlētu Latvijai 
daudz laimes dzimšanas dienā! Pasākuma noslēgumā 
viss bērnudārza kolektīvs cienājās ar svētku kliņģeri. 
Mūsu novēlējums Latvijai - sargāsim, mīlēsim, saudzē-
sim savu tēvu zemi un dabu!                                                                                                           
                                                       

 Skolotāja Inta Birķe 

Bērnudārza ziņas 
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   Aktivitāšu centra misija jau kopš 2009.gada ir veicināt un attīstīt Strūžānu ciema sabiedrisko dzīvi, iedzīvotā-
jiem piedāvājot dažādus interešu pulciņus, sportiskās aktivitātes, rokdarbu nodarbības un ne tikai. 
   Deju nodarbības. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības īstenotajam projektam „Dzīvo veselīgi Rēzek-
nes novadā”, Strūžānu iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi pavadīt novembra mēnesi, apgūstot vairāku deju žan-

rus, tostarp tautu deju, līnijdeju un pat karsēju deju 
pamatsoļus un ritmu. Nodarbības vadīja Skaidrīte 
Babre. Paldies meitenēm, kuras atbalstīja un ap-
meklēja nodarbības.  
   Rudens ražas labumi iedvesmoja ciema lielākos 
kulinārijas entuziastus piedalīties kulinārijas pulci-
ņos, lai smeltos jaunas idejas savai ikdienas un 
svētku ēdienkartei. Kā vienmēr, tapa gardi ēdieni, 
sākot no dažādu veidu ātrajām uzkodām un pildī-
tiem kabačiem līdz pat klasiskajai burkānu kūkai. 
Vislielākais paldies jaunākajiem dalībniekiem Evai 
Lelei, Samantai Selinai un Alenam Hamdardam. 
   Tuvojoties gadumijai, netika aizmirsts arī par 
vientuļajiem pensionāriem. Labdarības akcijas ie-
tvaros SAC „Strūžānu skolā” norisinājās „Radošās 
Darbnīcas”. To laikā čaklās rokdarbnieces ar prieku 

veltīja savu laiku labajiem darbiem – tika noadīti vairāki koši un silti zeķu pāri Strūžānu vientuļajiem pensionā-
riem. Liels paldies Jolantai Sjomkānei, Solvitai Plušai, Ingai Plušai, Aijai un Samantai Selinām. 
   Kā jau katru gadu, tuvojoties pirmajai Adven-
tei, 29. novembrī centra telpās gatavojām skais-
tus Adventes vainagus, lai jau 1.decembrī ie-
degtu pirmo svecīti un atzīmētu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku. 

SAC „Strūžānu skola” vadītāja Antoņina Rudzusieka 

Sabiedriskās aktivitātes Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu 
skola” informācija 

             Par Malku  
 Pēc mežizstrādes darbu pabeig-

šanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti 
noderēt kā malka. Tāpēc  AS „Latvijas valsts meži” 
ļauj tās vākt bez papildu maksas. Tomēr jāievēro 
priekšnoteikums - pirms vākšanas darbu sāku-
ma obligāti jāsaņem atļauja. Tas nepieciešams, lai 
pārliecinātos, ka malkas vākšanas darbi tiek veikti 
valsts mežu teritorijā, nevis kādas citas juridiskas vai 
privātpersonas mežā, kā arī - vākšanas darbi tiek 
veikti vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, kur mirusī 
koksne speciāli atstāta dabas daudzveidības veicinā-
šanai.  
                         Malkas vākšanas atļauja 
   Lai saņemtu ciršanas atlieku vākšanas atļauju, ie-
dzīvotājam jāgriežas (Ziemeļlatgales mežniecībā, pie 
Ludmilas Žukovskas tel.27056676), kuras teritorijā 
plānots veikt malkas vākšanu. Atbilde tiks sniegta ie-

spējami ātri, izņemot pavasara periodā, kad rit intensī-
vi meža atjaunošanas darbi. Šādu atļauju iespējams 
saņemt reizi gadā, jo piedāvāto vietu skaits, kur to 
drīkst veikt, ir ierobežots un interese no iedzīvotāju 
puses – ir liela. 
   Koksnes atlieku vākšanas apjoms nav ierobežots, 
parasti tas atbilst cirsmā esošajam apjomam. Tomēr 
var būt situācijas, kad iedzīvotāja izvēlētajā teritorijā 
nav cirsmu vai ja arī ir, tad tajās jau ir izsniegta koks-
nes atlieku vākšanas atļauja. Šādos gadījumos iedzī-
votāja lūgums izsniegt atļauju tiks noraidīts vai arī būs 
jānogaida, kad radīsies vieta, kurā ir iespēja izsniegt 
atļauju koksnes atlieku vākšanai.  
   Koksnes atliekas mežā drīkst vākt ne tikai fiziska 
persona, kura saņēmusi atļauju koksnes atlieku vāk-
šanai cirsmās, bet arī fiziska persona, kas veic atlieku 
vākšanu atļaujas saņēmēja uzdevumā. 

www.lvm.lv 

Der zināt 
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Svarīgi  
                        Komunālie parādi 
Diemžēl, ir liela daļa iedzīvotāju, kurus joprojām 

neuztrauc parādu summas par komunālajiem pakalpo-
jumiem.   

Maija mēnesī visiem lielākajiem parādniekiem rak-
stiskā veidā izsūtījām atgādinājumus. Tikai neliela da-
ļa iedzīvotāju veica komunālo pakalpojumu nomaksu. 
Ar dažiem no lielākajiem parādniekiem ir noslēgtas  
vienošanās par parādu nomaksu. Uz šāda veida vie-
nošanos atsaucās tikai  seši iedzīvotāji, vienošanos 
noslēdzām, BET, tikai viens  cilvēks centīgi veic mak-
sājumus, PĀRĒJIE ir aizmirsuši par vienošanos vai arī 
maksā neregulāri un aizmirst, ka jāmaksā arī tekošais 
rēķins, jo, ja to nedara, tas nozīmē, ka  parāda summa 
nedzēšas, tātad vienošanās netiek ievērota. 

Tiem iedzīvotājiem, kuri nereaģēja uz brīdināju-
miem, tie tiks izsūtīti atkārtoti, un ja uz tiem netiks re-
aģēts, tad viņiem nāksies izbaudīt dažāda veida neēr-
tības, jo 2020.gada sākumā, sadarbībā ar novada 
pašvaldības juristiem, gatavosim pieteikumus prasībai 
tiesā parādu piedziņai (Tiesu izpildītājs sākotnēji vērtē, 
kā parāds ir piedzenams: vai no darba algas, norak-
stot naudas līdzekļus no parādnieka konta, vai, piemē-
ram, pārdodot parādniekam piederošus vērtspapīrus, 
automašīnas un citus kustamos līdzekļus. Ja parād-
niekam nekas no iepriekš minētā nepieder, tad piedzi-
ņu atliek vērst vienīgi uz parādnieka nekustamo mantu 
– šajā gadījumā dzīvokli (Civilprocesa likuma 570. 
panta trešā daļa), to atsavinot, vai izliekot no dzīvoja-
mās platības.)  

Uz 2019.gada 1.decembri kopējā nenomaksāto 
parādu summa ir 7570,85 Euro. Parādu summa uz-
skatāmāk sadalītas pa  daudzdzīvokļu māju adresēm: 

 
   Šos līdzekļus varētu novirzīt daudziem vērtīgiem 
projektiem, piemēram: pagalmu teritoriju un automašī-
nu stāvlaukuma labiekārtošanai, bērnu rotaļlaukuma 
izveidošanai,  ciema apgaismojuma  atjaunošanai, 
u.c. 
Sākot ar 01.01.2020. aprēķins par komunālajiem 
pakalpojumiem tiks veikts saskaņā ar  MK  notei-
kumiem Nr.1013. 
   Veikti grozījumi MK noteikumiem Nr. 1013 "Kārtība, 
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vokļa īpašuma lietošanu :“17.4.1. ja atsevišķais īpa-
šums ir dzīvoklis, - proporcionāli dzīvoklī deklarēto 

personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc 
neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnie-
ku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no 
dzīvojamās mājas kopējā maksājuma. Ja dzīvoklī nav 
deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu 
deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir 
anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu peri-
odiem neveic“, grozījumi stājās spēkā 22.11.2019. 
 

Pašvaldības autoceļu uzturēšana un remonti 
   Šogad pagasta autoceļu ceļmalas tika nopļautas un 
ceļi nogreiderēti 2 reizes. 
   Ceļu remontdarbu veikšana 2019.gadā, sakarā ar 
iepirkuma procedūru, bija iekavējusies, remontdarbi 
tika  veikti - bedrīšu remonts izlases veidā - uz sekojo-
šiem pagasta ceļiem: Apšenieki - Svētiņi; Strūžāni - 
Svētiņi; Strūžāni - Dūliņas, Kraukļi - Dērvaniene; Pe-
deļi- Dērvanienes purvs.  
   Lūgums visiem īpašniekiem, kuru īpašumi pieguļ 
pašvaldības autoceļiem, novākt apaugumu (izcirst 
kokus un krūmus), jo tie bojā ceļa segumu. Ja īpaš-
nieks atsakās to darīt, lūgums rakstiski ziņot pagasta 
pārvaldei, jo tikai tad, kad īpašnieks atteiksies, pagas-
ta pārvalde būs tiesīga apaugumu novākt saviem spē-
kiem. 
Informācija mazdārziņu, šķūnīšu un garāžu lietotā-
jiem 
   Visiem daudzdzīvokļu mazdārziņu lietotājiem, kuru 
mazdārziņi atrodas uz pašvaldībai piekritīgā zemes 
gabala, kuri vēl nav uzrakstījuši iesniegumu,  aicinām 
ierasties pagasta pārvaldē pie zemes ierīkotāja vai 
lietvedes un iesniegt iesniegumu, lai noslēgtu zemes 
nomas līgumus. 
   Viesiem daudzdzīvokļu malkas šķūnīšu, garāžu un 
bijušo kolhoza fermu lietotājiem vai īpašniekiem, ku-
riem būves atrodas uz pašvaldībai piekritīgā zemes 
gabala, aicinām līdz 2020.gada 15.janvārim ierasties 
pagasta pārvaldē pie zemes lietu speciālista vai lietve-
des, lai noslēgtu zemes nomas līgumu par zemes no-
mu  zem būvēm. 
   Informējam, ka tiks veikta visu šķūnīšu, kūtiņu un 
garāžu apsekošana (būves tiks numurētas), ja lietotājs 
vai īpašnieks netiks identificēts, būve tiks demontēta. 
   Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu 
Nr.350  “Publiskas personas zemes nomas un apbū-
ves tiesības noteikumi” 5.punktu (5. Zemesgabala mi-
nimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 
apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro.) un 
9.puntu (9. Ja par apbūvēta zemesgabala nomu ne-
slēdz nomas līgumu, iznomātājs būves īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam nosūta maksāša-
nas paziņojumu vai rēķinu), neatkarīgi no tā, vai no-
mas līgums ir noslēgts, vai nav,  būves lietotājiem 
tiks izsūtīti maksājumu paziņojumi – rēķini par ap-
būvēta zemesgabala lietošanu. 

Rēzeknes iela 1A 1541,86 eur 

Rēzeknes iela 1B 2648,88 eur 

Ābelītes iela 1 775,33 eur 

Ābelītes iela 2 1952,37 eur 

Meža iela 4 520,37 eur 

Meža iela 22 132,04 eur 

Par komunālajiem parādiem 

Pēc "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357 pasūtījuma tiek veikta 
Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle, ŪSIK kods 4272:01 pik.117/00 – 212/50 atjaunošana Gaigalavas pa-
gastā, Rēzeknes novadā, darbus veic Sia „AMBERGOLD”, izpildes termiņš: 2020. gada 30.aprīlis. 

Krēsles upes atjaunošana 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p570
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p570
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lieto...
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lieto...
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lieto...
https://likumi.lv/ta/id/185342-kartiba-kada-dzivokla-ipasnieks-daudzdzivoklu-dzivojama-maja-norekinas-par-pakalpojumiem-kas-saistiti-ar-dzivokla-ipasuma-lieto...
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No 2020. gada 1. janvāra prasības ugunsdrošībai mājokļos  

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos 
(gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem 
autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz 
dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātu.  

Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī 
Autonomiem ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz 

dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt 
telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu kon-
centrāciju, siltumu) un par to ar 80 dB skaņas signālu 
aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa ie-
mītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecī-
bas vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un 
informācijai par detektora atbilstību Eiropas standar-
tam EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši 
vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplektā 
pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti. 

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu 
dūmu detektoru, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā 
ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, 
kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Au-
tonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz baterijām, 
tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par 
ko atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas 
signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles pogu pārbau-
dīt detektora darbspēju. 

Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzē-
sības aparātu 

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti 
noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās 

sākuma stadijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu 
drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus 
veselībai un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – iz-
vērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējo-
ties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus! 

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uz-
manību tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts 
(iespiests) individuālais vai partijas numurs un CE at-
bilstības marķējums. Savukārt ugunsdzēsības aparāta 
dzēst spējai jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozī-
mē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts 
ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcel-
smes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti 
priekšmeti). 

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam 
būs jāveic vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir 
atbilstošs spiediena rādījums), bet tehniskā apkope 
jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotā-
ja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad 
reizi piecos gados. 

Sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai citu 
ugunsdrošības noteikumos minēto prasību nepildīša-
nu 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants no-
saka, ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām 
— no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”. 
Salīdzinājumam – viena dūmu detektora iegāde iz-
maksā aptuveni pieci līdz desmit euro. 

Interneta resursi 

No nākamā gada palielinās garantēto minimālo ienākumu līmeni 

   No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienāku-
mu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 
53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaim-
niecībā.   
   To paredz otrdien, 1. oktobrī, valdības sēdē pieņem-
tais grozījums Ministru kabineta noteikumos 
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”. 
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais at-
balsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zem-
ākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav 
nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. 
   GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi 

dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto 
GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes 
(personas) kopējiem ienākumiem. Vienošanās par 
GMI līmeņa paaugstināšanu no 2020.gada 1.janvāra 
tika panākta Labklājības ministrijas un Latvijas Pašval-
dību savienības ikgadējās sarunās šī gada maijā. Tiek 
prognozēts, ka 2020. gadā GMI pabalstu varētu sa-
ņemt aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 2018.gadā GMI 
pabalstu saņēma 20 878 personas jeb 1,1% no iedzī-
votāju skaita. 

Interneta resursi 

No 2020. gada 1. janvāra pensionāriem būs samazi-
nāts pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta,  būs 
jāmaksā 1.00 eur. Vienlaikus visiem iedzīvotājiem būs 
samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un 
apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdz-
maksājums bija 4,27 eiro, tad no nākošā gada - 4 eiro. 
Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas 
vietu dienas stacionārā - no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt 
datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no 

nākošā gada būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro kā līdz šim. 
Pēc līdzīga principa samazināti līdzmaksājumi uz ci-
tiem izmeklējumiem. Vienlaikus līdzmaksājums pie-
augs pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam, 
apmeklējot ģimenes ārstu - no nākošā gada tas būs 2 
eiro.  
                                                             Interneta resursi 

Maksa par vizīti pie ģimenes ārsta 
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Šogad, tāpat kā trīs iepriekšējos gadus, Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes locekļi un domu biedri pēc LR 
proklamēšanas 101 gadadienas svinīgā pasākuma 
kultūras namā  pulcējās uz svētku kliņģeri un glāzi 
šampanieša, lai atzīmētu  Iedzīvotāju konsultatīvas 
padomes 4 gadadienu, kas šim sastāvam ir arī  pēdē-
jais darbības gads.    

Ideja par Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatī-
vas padomes izveidošanu brieda lēnām un pamazām.  
Līdz beidzot 2015 gada 18 novembrī, Gaigalavas kul-
tūras namā, svinot Latvijas Republikas proklamēšanas  
98 gadadienu, saujiņa pagasta iedzīvotāju nolēma 
sākt darboties. Toreizējā  pagasta pārvaldes vadītāja 
Voldemāra Vabaļa uzrunāta, kultūras nama vadītāja 
Valentīna Deksne sāka veidot iespējamās padomes 
sarakstu. Vēsturiskais protokols tapa uz konfekšu kas-
tes vāka.  Pagasta iedzīvotāju kopsapulcē saraksts 
tika papildināts  un padomē oficiāli tika ievēlēti 14 cil-

vēki: Roberts Voits, Liene Drule, Aivars Balsers, 
Skaidrīte Misčenko, Inta Birķe, Valentīna Deksne, Dai-
na Mihailova, Jolanta Sjomkāne, Pēteris Namsons, 
Laura Sarnoviča, Ilze Stanka, Anita Macāne, Lāsma 
Reine un Dace Gabriša.  Janvārī pārvaldes vadītājs 
aicināja uz pirmo sēdi, kur par padomes priekšsēdētā-
ju ievēlēja  Anitu Macāni, vietnieku Robertu Voitu  un 
protokolisti Daci Gabrišu. Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes  pirmais uzdevums bija izveidot un apstipri-
nāt padomes statūtus, kas veiksmīgi arī tika īstenots.  
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes devīze – Dzīvosim 
zaļi, domāsim pozitīvi!    

No sākotnējā padomes sastāva ir aizgājušas Lāsma 
Reine un Dace Gabriša sakarā ar dzīves un darbavie-
tas maiņu, bet Lāsmas vietā tika ievēlēta Sanita Babre 
un  Daces vietā Jānis Zapāns. Par protokolisti tika ie-
vēlēta Liene Drule. 

 

Iedzīvotāju konsultatīvas padomes četru darbības gadu notikumu apskats 

   No 2020.gada bezdarbnieka statusu piešķirs un pa-
balstu izmaksās astoņus mēnešus līdzšinējo deviņu 
mēnešu vietā. To paredz Saeimas ārkātas sēdē cetur-
tdien, 14.novembrī, galīgajā lasījumā pieņem-
tie grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba ga-
dījumam”, kas  iekļauti nākamā gada valsts budžeta 
likumprojektu paketē.  
Bezdarbniekam pabalstu pirmos divus mēnešus iz-
maksās pilnā apmērā, par trešo mēnesi pabalsts būs 
75 procenti no pilnā apmēra, par piekto un sesto mē-
nesi izmaksās 50 procentus, bet par septīto un astoto 
mēnesi tas būs 45 procentu apmērā no piešķirtā pa-
balsta.  
Līdz šim bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums bija 
deviņi mēneši 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķir-
šanas dienas.   
   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati lieci-
na, ka vidējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas 

ilgums ir 4,4 mēneši, un tas norāda, ka vairumā gadī-
jumu bezdarbnieki darbu atrod ātrāk nekā noteiktajā 
pabalsta izmaksas periodā. Grozījumu izstrādātāji 
Labklājības ministrijā iepriekš atzīmēja, ka izmaiņas 
tādējādi nav plānotas bezdarba pirmajos divos mēne-
šos un arī turpmākajos mēnešos saglabāsies pietieka-
mi augsts darba samaksas atvietojums.  
   Izmaiņas rosinātas, lai motivētu ātrāku un efektīvāku 
atgriešanos darba tirgū un pilnvērtīgu iekļaušanos so-
ciālās apdrošināšanas sistēmā. Tādējādi mazinātos 
darbaspēka nepietiekamība, kā arī valsts sociālās ap-
drošināšanas speciālā budžeta izdevumi, teikts grozī-
jumu anotācijā.  
   Jauno kārtību piemēros, lemjot par bezdarbnieka 
pabalsta piešķiršanu personām, kas bezdarbnieka 
statusu iegūs, sākot no 2020.gada 1.janvāra. 

 
 Interneta resursi 

No nākamā gada bezdarbnieka pabalstu izmaksās astoņus mēnešus  

   Pavisam valstī 73 000 iedzīvotāju saņems palielinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tai skaitā 20 
000 cilvēku - minimālo vecuma pensiju. Ministre norāda, ka viņas plāns ir turpināt darbu pie minimālā ienāku-
ma līmeņa celšanas, veidojot arī nākamo gadu valsts budžetus. 
   Pieņemtie Ministru kabineta „Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” paredz, ka no 2020. 
gada 1. janvāra Latvijā minimālo vecuma pensiju noteiks, ņemot vērā minimālās vecuma pensijas aprēķina 
bāzi 80 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības  – 122,69 eiro apmērā.  
   Līdzīgi kā tas ir bijis līdz šim, arī no jaunā gada minimālās vecuma pensijas apmēra noteikšanā tiks ņemts 
vērā personas uzkrātais apdrošināšanas stāžs, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei piemērojot noteiktu 
koeficentu.  
   Līdz ar to personām ar apdrošināšanas stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimālais vecuma pensijas apmērs būs 
88 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 eiro. Personām ar apdrošināšanas stāžu no 21 
līdz 30 gadiem minimālās vecuma pensijas apmērs būs 104 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
159,50 eiro. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 120 
eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 eiro. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un 
vairāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
208,57 eiro. 
   Noteikumu paredz, ka, piemērojot minimālās vecuma pensijas noteikšanas nosacījumus, minimālās vecuma 
pensijas apmēru nosaka vecuma pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas dienā, kā arī tad, kad tiek pārskatī-
ta minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze. 

Labklājības ministrijas mājaslapā 
lm.gov.lv 

Minimālā pensija nākamgad 

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=437/Lp13
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Šo četru gadu laikā Iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes locekļi  ir saņēmuši  daudz un dažādus jautāju-
mus, uzklausījuši ierosinājumus, pieņēmuši sūdzības.   
Soli pa solim, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi  un 

novada domi, ir panākti dažādi risinājumi.  

   Svarīgākais no tiem ir tas, ka Gaigalavas pagasta 
atkritumu šķirošanas punktā  var nodot 
nolietotās elektropreces. Citos novada 
pagastos tādas iespējas nav. Četrus 
gadus atpakaļ pagasta iedzīvotāji rosi-
nāja uzstādīt norādes zīmes 
<Gaigalavas pagasts>. Meklējot bu-
džetā brīvos līdzekļus, saskaņojot un 
izvērtējot, šogad pagasta pārvalde šo 
ideju ir īstenojusi, zīmes ir pasūtītas un 
tuvākajā laika tiks un uzstādītas.  
   Iedzīvotāju konsultatīvā padome kat-
ru gadu izvērtē daudz un dažādus kan-
didātus LR proklamēšanas gadadienā 
godināšanai novadā un pagastā,  Ģi-
meņu konkursam un uzņēmēju konkur-
sam „Rēzeknes novada uzņēmums”. 
Šo četru gadu laikā nominantu atlase 
tika veikta ļoti rūpīgi, tāpēc ik gadu 
pagasts varēja lepoties ar kādu īpašu ģimeni ko atzinī-
gi novērtēja Ģimeņu konkursā novada svētku ietvaros 
– Dzimtas mantojuma nomināciju saņēma Bikovsku 
dzimta, Aktīvākās ģimenes nominācija tika piešķita 
Guntas un Ulda Spīču ģimenei. Izpalīdzīgākās ģime-
nes nominācija atceļoja pie Ināras un Rūdolfa Ūzulu 
ģimenes. Sanitas un Mārtiņa Babru ģimene tika novēr-
tēta kā Radošākā ģimene. 
   Konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” uzvaras 
lauri tika: nominācijā "Gada tūrisma pakalpojumu snie-
dzējs "- Gunārs un Rasma Igauņi SIA Balt Harmonia, 
Nominācijā: "Gada jaunais uzņēmums "- Atvars Aniņš 
"Aniņu zemenes". 
    Novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta 
un sudraba monētas, saņemšanai tika nominēti un 
apbalvojumu saņēma Valentīna Puste, Valentīna Dek-
sne, Ināra Ūsīte un Marija Vabale.   
   Pagasta atzinības raksta saņemšanai tika nominēti 
un atzinības raksts piešķirts: Zinaidai Krustei,  Inārai 
Ūsītei, Valdim Melnim, Jurim Taukulam,  Ingai Zapā-
nei, Lienei Drulei, Robertam Voitam, Anitai Macānei;  
Barikāžu dalībniekiem - Gunāram Igaunim, Jānim Bir-
zei, Imantam Drabākam, Andrim Sarnovičam, Inesei 
Dundurei, Viktoram Puisānam, Jānim Brencim, Vitol-
dam Jaudzemam; folkloras ansambļa „Gaigalas” da-
lībniekiem – Stefanijai Garkājei, Virgīnijai Lūzeniecei, 
Marijannai Mozumačai, Veronikai Slavikai, Lūcijai 
Dundurei, Venerandai Plenei, Leokādijai Razgalei, 
Zinaidai Vugulei, Ilzei Vugulei, Valentīnai Zakarkevi-
čai, Janīnai Brazei, Veronikai Reinei, Pēterim Buļam. 
Gaigalavas pagasta kultūras nama amatierteātra 
„Optimisti” režisore Ilze Vugulei, ESF projekta „Dzīvo 
veselīgi Rēzeknes novadā” koordinatorei Gaigalavas, 
Dricānu, Nagļu, Rikavas un Strūžānu pagastos Marika 
Skābardei, Sanitas un Mārtiņa Babru ģimenei. 
   Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi kopā ar 
pagasta pārvaldes vadītāju izvēlējās četras ģimenes 
ar kurām Gaigalavas pagasts lepojas, jo tās  dzīvo un 
strādā savā dzimtajā pagastā, atjauno vecās lauku 

mājas un neplāno pamest Latviju. Tāpēc Ievas un 
Raivja  Lāču, Sanitas un Mārtiņa Babru, Lilitas un Zi-
gurda Brenču un Sanitas un Riharda Pleišu ģime-
nēm Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" - 
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Eiroparlamenta deputā-
tu kandidāti Roberts Zīle, Jāzeps Korsaks un Ed-

munds Teirumnieks 
šī gada 20.maijā     
dāvināja Rēzeknes 
- Aglonas diecēzes 
bīskapa Jāņa Buļa 
Rēzeknes katedrālē 
iesvētītu Latvijas 
sarkanbaltsarkano 
karogu. Karogi jau 
lepni plīvo mastā 
pie šo ģimeņu mā-
jam 
   Aizvadīto četru 
gadu laikā pagasta 
iedzīvotāji ir sekoju-
ši līdzi padomes 
darbībai, iesūtījusi 
vai mutiski uzdevuši 

daudz un dažādus jautājumus un ierosinājumus. Pa-
domes locekļi tos ir izvērtējuši un attiecīgi gatavojuši 
un snieguši atbildes. Iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes darbošanās laikā ir izveidots un darbojas pado-
mes e-pasts: iedzivotaju_padome@inbox.lv, kur pa-
gasta iedzīvotāji iesūta savus jautājumus, ierosināju-
mus vai priekšlikumus. Tāpat, interneta vietnē 
www.draugiem.lv  izveidotajā Gaigalavas Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes lapā www.draugiem.lv/
ikp.gaigalava tiek atspoguļoti visi Iedzīvotāju konsulta-
tīvās padomes jaunumi un paziņojumi no pagasta pār-
valdes un Rēzeknes novada. Padomes locekļi ir strā-
dājuši dažādās darba grupās novadā, piedalījušies 
lēmumu pieņemšanā pagastam aktuālos jautājumos. 
Kopumā ir paveikts ražens darbs.  

Noslēdzas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ce-
turtais darba gads. Līdz ar to padomes darbības laiks 
tuvojas nobeigumam, jo tā tika ievēlēta uz četriem 
gadiem. Katram pagasta iedzīvotājam līdz pagasta 
iedzīvotāju kopsapulcei būtu jāpārdomā ko gribētu 
ievēlēt Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē nākamajiem 
četriem gadiem. 

Šis ir brīnumu gaidīšanas laiks un brīnumi notiek, 
ja tos gaida. Ziemassvētku laiks ir laiks, kad mēs dalā-
mies priekā, cenšamies palīdzēt, pasakām siltu vārdu 
vai uzdāvinām smaidu, bet varbūt pat mīļu dāvaniņu. 
Mēs šajā laikā tiecamies pēc sirsnības, līdzcilvēku 
atbalsta un izjūtam vēlmi kādam palīdzēt. Šis laiks arī 
veicina uz pārdomām – ko es varu savā dzīvē darīt 
citādāk un kas manā dzīvē ienesīs gaismas staru. 
Svētkos svarīga ir ģimenes tuvība, tāpēc sagaidīsim 
svētkus sirds siltā gaisotnē, kopā ar mīļajiem un ie-
priecināsim kādu, kuram klājas grūti. Novēlu saglabāt 
cilvēcību, sirds siltumu, ticību, cerību un mīlestību un 
katram atrast savu īpašo Ziemassvētku sajūtu un gla-
bāt to sirdī visu gadu! 

                                Priecīgus svētkus! 
 Iedzīvotāju konsultatīvas padomes priekšsēdētāja 

Anita Macāne                                                

Lāču ģimene ar iesvētīto Latvijas karogu 

mailto:iedzivotaju_padome@inbox.lv
http://www.draugiem.lv
https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.draugiem.lv%2Fikp.gaigalava&pid=1682791486&uid=13390078
https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.draugiem.lv%2Fikp.gaigalava&pid=1682791486&uid=13390078
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1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolas skolē-
ni turpināja apgūt programmas “Latvijas skolas soma” 
piedāvājumu – izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 
kultūras un dabas vērtības. 

3.-9.klašu skolēni 11.oktobrī devās izglītojošā ek-
skursijā uz Vidzemi, kur apmeklēja Turaidas muzejre-
zervātu, Bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda” un Gūt-
maņa alu. 

Skolēni iepazinās ar Turaidas muzejrezervātu, ko 
veido daudzveidīgas ekspozīcijas, teritorija bagāta ar 
arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pie-
minekļiem, kuri stāsta par notikumiem vairāk nekā 
1000 gadu garumā, sākot ar 10. gadsimtu. Teritorijā 
apskatīja Turaidas mūra pili, Tautasdziesmu parku un 
Dainu kalnu, Turaidas baznīcu, piemiņas vietu Turai-
das rozei, muižas apbūvi. 

3.-4.klašu skolēni piedalījās izglītojošā nodarbībā 
“Ko lems līvu likteņzirgs?”. Programma  rosina atklāt 
Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu senvēsturi, kultūru 
un valodu. Skolēni tika iepazīstināti ar ekspozīciju 
„Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanī-
bu pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas 
novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā 
katrs dalībnieks saņēma uzdevumu, kura izpilde no-
drošināja iekļūšanu nodarbību telpā – senlīvu pasau-
lē. Dalībnieki, iejūto-
ties Turaidas līvu tē-
los, piedalījās improvi-
zētā tautas sapulcē.  

5.-9.klašu skolēni 
ar sajūsmu piedalījās 
izglītojošajā nodarbībā 
“Orientēšanās spēle – 
tūkstošgades stāsts”. 
Spēles uzdevums bija 
atrast kartē norādītus 
Turaidas muzejrezer-
vātā objektus un atse-
višķus priekšmetus. 
Spēlē skolēni vienlai-
kus iepazina Latvijas 
vēsturi un atraktīvi 
pavadīja laiku muzejā!  

 Siguldas Bobsleja 
un kamaniņu trasē 
uzzināja, ka trase uz-
būvēta 1986.gadā, tās 
garums ir 1200+220 m 
un tā sastāv no 16 
virāžām. Trasē iespē-
jams attīstīt līdz pat 
125 km/h lielu ātrumu. 
Bobsleja un kamaniņu 
trasē tiek rīkotas bob-
sleja, kamaniņu un skeletona sacensības. Pirms 
jaunuzceltajām mākslīgā ledus trasēm Krievijā - Pa-
ramonovā un Sočos, Siguldas trase bija vienīgā 
Austrumeiropā. No vīriešu starta estakādes skatu 
laukuma skatienam atklājas ne tikai Gaujas senlejas, 
bet arī pilsētas un bobsleja trases panorāma. Trasē 

jau notika kamaniņu treniņbraucieni. Skolēniem bija 
interesanti vērot Itālijas sportistu nobraucienus – gan 
starta zonā, gan arī virāžās, ar rokām varēja pārbau-
dīt ledus slīdamību. Skolēni gribēja trasē uzkavēties 
ilgāk un vērot treniņus, jo pie TV ekrāniem viss izska-
tās daudz vienkāršāk. 

Gūtmaņala pārsteidza ar savu plašumu, tā ir aug-
stākā Latvijas un visas Baltijas ala, garums - 18,8 
metri, platums 12 metri un maksimālais griestu augs-
tums sasniedz 10 metrus. Uz alas saglabājušies uz-
raksti no 17.gs. Šeit aizsākusies leģenda par Turai-
das rozi. Ekskursijas noslēgumā skolēni devās brau-
cienā pāri Gaujas senlejai ar Siguldas gaisa vagoni-
ņu, skatam paverot burvīgu ainavu vairāku kilometru 
tālumā. 43 m augstumā virs zemes vagoniņš savieno 
abus Gaujas upes krastus 1020 m platumā un aizrauj 
ar izcilo ainavu uz Gaujas senleju, trīs viduslaiku pi-
līm – Siguldu, Turaidu un Krimuldu, Bobsleja trasi un 
Gaujas tiltu. 

1.-2.klases skolēni 25.novembrī apmeklēja muzej-
pedagoģisko programmu “Kā top maize” Latgales 
Kultūrvēstures muzejā un Latgales vēstniecību 
“Gors”. Nodarbības laikā uzzināja, kā maizīte nonāk 
uz mūsu galda. Vispirms bērni noskatījās filmiņu, ku-
rā parādīja un pastāstīja par maizes gatavošanas 

procesu, bet pēc tam darbojās 
praktiski - rotaļnodarbībā sēja 
graudus pēc sentēvu metodēm, 
ar sirpjiem tos pļāva, kūla un ar 
rokas dzirnavām mala. Redzēja 
graudu sētuves un abru.  
Latgales vēstniecībā “Gors” sko-
lēni izstaigāja koncertzāles, uzzi-
nāja, ka šīs koncertzāles patiesī-
bā ir “transformeri”, jo prot pār-
vērsties- tur var pārvietot gan 
sienas, gan pacelt un nolaist 
pakāpienus. Uzzināja, kas ir 
akustika un kā, ar dažādiem di-
zaina elementiem panākt, lai 
zālē šo akustiku uzlabotu tiktāl, 
ka muzikanti mierīgi var iztikt 
bez mikrofoniem.  Skolēni iejutās 
arī pašu mākslinieku lomā un 
lielajā zālē uz skatuves nodzie-
dāja dziesmu “Kartupelis”. Tika 
ievesti telpās, kur apmeklētāji 
parasti netiek un redzēja grimē-
tavas, telpas, kur uzturas “lielie 
mākslinieki”, brauca ar liftu, ar ko 
reiz uz trešo stāvu tikusi  vesta 
īsta policijas mašīna, uzzināja, 
ka “Gorā” ir septiņas trepes un 
katras nosauktas kādas nots 

vārdā un visbeidzot bērniem ļāva no sirds izskrieties 
horeogrāfijas telpā.   

29.novembrī 3.-9.klašu skolēni devās uz iepazīties 
ar Valmieru un noskatīties Valmieras drāmas teātra 
izrādi “80 dienās apkārt zemeslodei”, kurā   

Skolas ziņas Gaigalavas pamatskolas programmas “Latvijas skolas so-

ma” aktivitātes 2019./2020.mācību gada 1.semestrī 



11 Gaigalavas Ziņas 

Puisānu ciems 
Atmiņās par Puisānu ciemu 
Veneranda un Aloizs Kūčini  

dalījās ar mazmeitu Sanitu Babri, kura visu arī cītīgi 
pierakstīja. Pagājušā gadsimta vidū Puisānos bijušas 
apdzīvotas 18 mājas, kurās dzīvojušas 19 ģimenes.  
Šobrīd saglabājušās 11 mājas. Katrai ģimenei bijusi 
sava naturālā saimniecība, turējuši zirgus, govis, cū-
kas, aitas, mājputnus. Zemi apstrādājuši ar zirgiem. 
Pārpalikušo pienu nodevuši pienotavās vai nu Gaiga-
lavā vai Garančos. Paši mājās cepuši maizi, kūluši 
sviestu, taisījuši biezpienu. Mājas bijušas celtas no 
pašu sacirstiem baļķiem sākumā ar salmu jumtiem, 
tad nomainot pret skaidu un vēl vēlāk pret šīfera jum-
tiem. Ceļš bijis grantēts un šaurāks nekā pašreiz. 
Tais laikos arī ceļus neviens netīrīja. Bērni mācīties 
gājuši kājām uz Gaigalavas skolu.  Skolā bērnus ne-
baroja, bija jāņem līdzi savas maizītes. 1969.gadā 
tika salikti elektrības stabi un vēlāk pieslēgta elektrī-
ba. 
   Puisānu un Staudžu sādžā bija viens kolhozs 
“Nākotne”. Deportācijas Puisānus un Staudžus ne-
skāra, cilvēki netika izsūtīti. Bet cilvēkiem bija likts ar 
lāpstām iztīrīt ceļus no sniega, nepasakot, ka notiks 
izvešanas. Un tad pa nakts melnumu gaudodamas 
braukušas mašīnas. Cilvēki bija ļoti iebiedēti un, bai-
doties no izsūtīšanas, visi stājās kolhozā. Kolhozā 
bija jānodod arī lopi, savām vajadzībām drīkstēja pa-
turēt tikai 1 govi un sīklopus.  Arī saimniecības inven-
tārs bija jānodod kolhozā.  Zirgu ferma tika ierīkota 
pie Albīnas Ūzulas, kur tika novietots arī inventārs. 
Kolhoza kantoris atradās Dārtas un Viktora Bojāru 
mājās. Katram saimniekam piemājas vajadzībām tika 
atstāti 0,5 ha zemes, pārējā zeme pārgāja kolhoza 
īpašumā. Pirmajos kolhoza gados zemi apstrādāja ar 
zirgiem, sievietes ar rokām sēja sakņaugus, ravēja 
un novāca. Siens kolhoza vajadzībām tika pļauts ar 
rokas izkaptīm, grābts ar grābekļiem un samests kau-
dzēs. Arī labība tika pļauta ar sirpjiem, vīrieši ar zir-
giem veda lielākās kaudzēs. Lini tika plūkti ar rokām. 
Raža tajos laikos bija niecīga, visi graudi aizgāja val-
stij un palika tikai sēklas tiesa. Lopiem spēkbarībai 
graudu nepalika. Par padarīto samaksa bija ļoti niecī-
ga, par nodotajām cukurbietēm varēja dabūt 1 kg 
cukura. Tajos laikos ciema padomē bija jāreģistrē 
cūkas un pēc kaušanas jānodod sagādē cūku ādas. 
Ja to neizdarīja, bija jāmaksā soda nauda. Kad Rika-
vā nodibinājās MTS (mašīnu- traktoru stacija), arī 
kolhozam “Nākotne“ iedalīja kādus traktorus. Lai arī 

tie bija mazjaudīgi, tomēr jau kļuva vieglāk apstrādāt 
laukus. Kolhoza laikā neatļāva ciemos būvēt jaunas 
mājas, jo visus gribēja pārvietot uz centru. Celtniecī-
bu centrā atbalstīja, piešķirot celtniecības materiālus. 
Piecdesmitajos gados jaunatne bez atļaujas nevarēja 
izbraukt no kolhoza. Neskatoties uz grūtajiem lai-
kiem, visi ciema iedzīvotāji bija draudzīgi, saticīgi, 
kopīgi rīkoja talkas, kopā svinēja svētkus.  
   Bojāra Konstantīna un Salimonas  ģimenē uzaudzi-
nāts dēls Antons. Kad vecāki nomiruši, dēls māju 
pārdevis Indānu ģimenei. Indāna Antona un Ļenas 
ģimenē izaudzinātas 2 meitas. Kaut arī saimnieki jau 
aizsaulē, Indānu māja ļoti labi uzturēta, skaisti sakop-
ta apkārtne. 
   Turpat kaimiņos dzīvojis Bojārs Viktors ar sievu 
Dārtu. Viktors un Konstantīns bijuši brāļi. Šajā ģime-
nē uzaudzināti  2 dēli un meita. Dēls Jānis dienējis 
vācu armijā, no kuras izbēdzis, slēpies mežā, 
1946.gada ziemā nošauts. Otrs dēls arī izvairījies no 
iesaukšanas armijā. 
   Putina Donata un Brigitas ģimenē auguši 3 dēli. 
Divi dēli apprecējušies un pārcēlušies dzīvot uz Rē-
zekni. Trešais dēls iesaukts vācu armijā, vēlāk nokļu-
vis Austrālijā un tur arī palicis uz dzīvi. Saimniekiem 
bijis liels šķūnis, rija, sava linu kuļmašīna. Mājas nav 
saglabājušās. 
   Baloža Roberta un Helēnas ģimenē auguši 4 dēli, 
viens nomiris bērnībā. Dēli izgājuši savā dzīvē. Pēc 
saimnieku nāves māja ilgi bija tukša, tagad mājā 
saimnieko  Lāču ģimene. 
   Vēl bijusi Staņislava un Leokādijas Baložu māja. 
Bērnu viņiem nav bijis. Puisānos dzīvojuši neilgi, pār-
cēlušies uz Gaigalavas centru.  
   Puisānos dzīvojusi  Bojāru ģimene. Saimnieka 
vārds nav palicis atmiņā, jo saimnieks agri miris, sie-
va Viktorija uzaudzinājusi 2 meitas. Meitas pārcēlu-
šās uz Rīgu, vēlāk māja pārdota Stanku ģimenei- 
Jāzepam un Antoņinai, kuru ģimenē uzaudzināts 
dēls. Jāzeps ar sievu strādājuši lauku brigādē. Tagad 
mājas tukšas, jo pēc saimnieka Jāzepa nāves Antoņi-
na pārcēlusies dzīvot uz Rēzekni pie dēla. 
   Par Bojāra Viktora un Helēnas ģimeni tuvāku ziņu 
nav palicis prātā. 
   Kupla ģimene bijusi Kūčinam Dominikam un Adelei- 
3 meitas un 3 dēli. Strādājuši kolhozā lauku brigādē. 
50-to gadu sākumā visa ģimene izbraukusi. Pašreiz 
māju vieta nav saglabājusies, palicis tikai vītols. 
    

Reiz bija... 

Žila Verna, 19.gs. zinātniskās fantastikas literatūras 

aizsācēja, varonis – angļu džentelmenis Fileass Fogs, 

devās apkārt zemeslodei, viņš ir apveltīts ar ļoti spēcī-

gu raksturu. Apbrīnojama ir viņa spēja neapstāties pēc 

neveiksmēm, nepadoties problēmu priekšā un ne mir-

kli nezaudēt ticību, ka viņš sasniegs mērķi laikā, ne-

skatoties ne uz to, ka daudzi viņu uzskata par jocīgu. 

Skolēni bija sajūsmā par teātra izrādi, ļoti labi varēja 

redzēt aktieru mīmiku un iejusties ceļojumā. Izrāde 

nominēta 2016./2017.gada Latvijas teātru gada balvai 

4 kategorijās: “Gada izrāde bērniem vai pusaudžiem”, 

“Gada scenogrāfs”, “Gada video mākslinieks” un 

“Gada kustību mākslinieks”. 

Pēc teātra izrādes izstaigājām Valmieras vecpilsētu, 

apskatījām pilsdrupas, vērojām pilsētas panorāmu no 

Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas torņa. Fantāziju zemē 

Ņeonija” iepazināmies neparastu mākslas pasauli, 

izbaudījām krāsu maģijas burvību, izsapņojām savu 

fantāziju sapni un sajutām pieskārienu dvēselei. 

Īstenojot programmu “Latvijas skolas soma”, skolēni 

paplašina savu redzesloku, baudot mākslas un kultū-

ras jomu piedāvājumus, iegūst jaunas zināšanas, 

jaunus iespaidus un jaunu pieredzi.   

 
Gaigalavas pamatskolas skolotāja Ineta Kruste 
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   Blakus bijusi otru Kūčinu māja, kur dzīvojuši Pēteris 
un Jadviga Kūčini. Pēteris un Dominiks bijuši brālēni. 
Ģimenē bijis dēls un meita. Pēc Jadvigas nāves Pēte-
ris apprecējies otrreiz un šajā laulībā dzimušas 3 mei-
tas. Meitas izgājušas savā dzīvē un mājas vairs nav, 
palikušas mūra kūts sienas. 
  Aloizs Kūčins atceras sava vectēva  Kaspara ģimeni. 
Kaspara un Agates ģimene bijusi ļoti kupla- 5 dēli un 3 
meitas. Aloiza tēvs bijis Jēkabs. 
   Otrā ceļa pusē bijusi Broņislava Stankas māja. Sie-
vas vārds piemirsies. Ģimenē auguši 2 dēli un meita 
(varbūt arī vēl viena meita bijusi, Aloizs precīzi neatce-
ras). Pēc  saimnieku nāves mājās saimniekot palicis 
vecākais dēls Viktors ar sievu Konstanciju. Viņi uzau-
dzinājuši 4 dēlus, no kuriem tŗīs dēli ar savām ģime-
nēm dzīvo un saimnieko turpat Puisānos.  
    Blakus mājās saimniekoja Pēteris un Magdalēna 
Stankas.  Viņu ģimenē auga 4 dēli. Arī viņiem bija sa-
va saimniecība, kolhoza laikā abi strādāja lauku brigā-
dē. Pašreiz tur saglabājusies mājas vieta ar visām 
ēkām, mājas apdzīvotas. 

Blakus mājās saimniekoja Pēteris un Magdalēna 
Stankas.  Viņu ģimenē auga 4 dēli. Arī viņiem bija sa-
va saimniecība, kolhoza laikā abi strādāja lauku brigā-
dē. Pašreiz tur saglabājusies mājas vieta ar visām 
ēkām, mājas apdzīvotas. 

Sava saimniecība bija arī Viktoram un Ludvigai 
Kūčiniem. Viktors kolhozā strādāja par zirgkopi. Pēc 
Ludvigas nāves Viktors apprecējās otrreiz, kopīgu bēr-
nu nebija. Šobrīd mājas vietas nav, viss aizaudzis ar 
krūmiem.  

Puisānu kalnā dzīvoja Puisānu ģimene, veco 
saimnieku vārdi nav palikuši atmiņā. Bijusi meita, kura 

pēc vecāku nāves ar bērniem atgriezusies tēva mājās, 
vīrs nošauts mežā. Tagad mājas tukšas.  

Ūzulas Albīnas ģimenē auguši 2 dēli. Albīna ap-
precējusies otrreiz un  šajā ģimenē auguši 3 dēli un 
meita.  1946.gadā otro vīru Vladislavu nošāvuši parti-
zāni.  

Viktora un Annas Juhneviču ģimenē auguši 2 dēli 
un 2 meitas. Mājas saglabājušās arī pēc veco saim-
nieku nāves un pašreiz apdzīvotas. 

Saimnieks Antons Vuguļs un sieva Helēna uzau-
dzinājuši 2 meitas un dēlu. Šajās mājās vēl dzīvojuši 
Antona brālis Edvards un māsa Dārta, viņiem ģimenes 
nav bijis.  

Dominika un Jūlijas Vuguļu ģimenē uzaudzināti 2 
dēli. Šīs mājas ievērojamas ar to, ka bija garākās Pui-
sānos uz diviem galiem.  

Vuguļa Jāņa ģimenē auga dēls( sievas vārds pie-
mirsies). Pēc sievas un dēla nāves Jānis apņēmis otru 
sievu, ar kuru uzaudzināta meita. Mājas saglabājušas 
un tagad tās apdzīvo meita ar ģimeni.  

Visi Vuguļi- Antons, Dominiks, Jānis, Edvards biju-
ši brāļi. 

Ikviens, kuram ir papildinājumi, precizējumi, savas 
versijas par Puisānu iedzīvotājiem, sadzīvi, notiku-
miem pagājušajā gadsimtā, aicināts sniegt ziņas Gai-
galavas bibliotēkā. Vēlreiz gribas atgādināt, ka šīs ir 
tikai atmiņas, kas līdz šim laikam jau varētu būt arī 
pabalējušas, neprecīzas un nepilnīgas. Paldies Vene-
randai un Aloizam par stāstījumu un Sanitai par uz-
klausīšanu un pierakstīšanu! 

Gaišus Ziemassvētkus un svētīgu 2020.gadu 
vēlot,  

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja Marija Vabale 

  25. decembrī plkst. 15.00 
Ziemassvētku eglītes pasā-
kums pirmsskolas vecuma 
bērniem. Izrāde "Domino un 
Cirka Kauliņa Ziemassvētku pie-
dzīvojums”, biedrības “Balvu 
teātris” iestudējumā. Ieeja - bez 
maksas. 

25.decembrī plkst. 17.00 - 
Ziemassvētku noskaņu kon-
certs "Ar labām domām", uz-
stājas Māris Lāpāns, Dāvis Lā-
pāns, Dagmāra Laicāne. Ieeja - 
Bez maksas. 

31.decembrī  plkst. 23.00 pa-
sākums “Sagaidīsim Jauno 
gadu kopā!”. Programmā - pie-
slēgsimies LTV tiešraidei, spē-
les, salūts. Ballē spēlēs v.i.a. 
"Gaigalava". Ieeja - 3 euro. Gal-
diņus var rezervēt pa tālr. 
29498655 

4.janvārī  plkst.14.00 - Jaun-
gada eglītes svētki senioriem 
un pensionāriem. Ieeja - bez 
maksas. 
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